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WELKOM BUURT- EN DORPSBEWONERS

Ook namens het team van de Mikkelhorst



- Sociale onderneming / leer-werkbedrijf op 8 ha 
- Rand van Haren (Oosterhaar – Oosterpolder)
- Tuin/kas, theeschenkerij/terras, keuken, kinderboerderij, speelterrein, 

Landwinkel, weilanden voor vee, schooltuin etc.
- Naast zorg– ook een publieksfunctie (recreatie)
- Ca. 70 deelnemers = mensen met beperking / afstand tot de arbeidsmarkt
- Leer/werktrajecten en dagbesteding voor mensen met indicatie
- Veel verschillende doelgroepen / integratie lokale bevolking
- 16 medewerkers
- Ca. 60 vrijwilligers
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HEEL IN ‘T KORT… INTRO ‘DE MIKKELHORST’
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HET WAAROM…….

Onze grootste uitdagingen….

- Duurzaamheid (natuur & omgeving)
- Sociale duurzaamheid (relaties tussen mensen,

bevorderen en levensvreugde bevorderen)
- Werk & ontwikkeling (werkplekken)
- Financiën



COMBINEREN VAN UITDAGINGEN BIJ DE MIKKELHORST

=  KANSEN VOOR HAREN EN HAAR INWONERS ?

De Mikkelhorst ziet kansen voor duurzame energie met 
sociale en coöperatieve insteek 

- Samen sterk en duurzaam verbinden
- Positieve energie in de vorm van zonne-energie, 

vee/vlees en gewassen (=polycultuur)
- Grond verwaarden met behoud van functies
- Inkomsten voor verdere duurzame en sociale 

initiatieven



Polycultuur….. Het mes snijdt aan meerdere 
kanten…..zonnecollectoren, beplanting en veeteelt

Door van alles iets minder te
doen, wordt het samen veel
meer.



Hoe en waar te realiseren is in nauw overleg met 
buurtbewoners, Gemeente en Provincie en evt. andere 

stakeholders (samen is ook echt samen)

Parkachtige structuur
Natuurlijke omgeving blijven behouden
Definitieve locatie in overleg met bewoners



Polycultuurpark De Mikkelhorst, beeld na aanplant



Polycultuurpark De Mikkelhorst, beeld na 25 jaar



Hoe verder?

-Plannen maken met buurt-
en dorpsbewoners die 
geïnteresseerd zijn en/of 
(visuele) belemmeringen zien

-Samenwerking vorm geven

-Medewerking Gemeente
Haren en Provincie inzake
vergunningen

-Investeerders benaderen/
crowd/coöperanten

-Aanvraag SDE+ subsidie

-Realisatie en beheer.



SOCIAAL & DUURZAAM

INSPANNINGEN VAN EN VOOR HET COLLECTIEF

Hartelijk dank voor uw aandacht 
en op voorhand voor het 

meedenken!!


